V Praze dne 3. listopadu 2021
Č. j.: KPR 4489/2021
Kancelář prezidenta republiky (KPR) obdržela dne 19. října 2021, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí těchto informací:
1) Jaké informace dostala Kancelář prezidenta republiky (či její zaměstnanci) od Ústřední
vojenské nemocnice v Praze o zdravotním stavu pana prezidenta v jednotlivých dnech od
8. do 18. října? Jaká byla podle informací poskytnutých nemocnicí prognóza zdravotního
stavu prezidenta v jednotlivých dnech?
2) Jaké dokumenty prezident podepsal ve dnech od 8. do 18. října? Žádám o poskytnutí
jejich kopií.
3) Kteří zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky navštívili prezidenta v uvedených
dnech v Ústřední vojenské nemocnici? Prosím o rozepsání po jednotlivých dnech.
4) Žádám o poskytnutí prezidentovy fotografie při podpisu dokumentu o svolání ustavující
schůze Poslanecké sněmovny, kterou (za přítomnosti předsedy sněmovny Radka
Vondráčka) dne 14. října pořídil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ředitel odboru
protokolu Vladimír Kruliš (viz zpráva: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezidentnormalne-komunikoval-a-vtipkoval-tvrdi-ponavsteve/
r~c957be4a2cfc11eca7d3ac1f6b220ee8/)
5) Jaké informace a od koho dostával ve dnech 8. až 18. října o prezidentově zdravotním
stavu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.
6) Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých dnech několikrát zopakovali,
že nemohou zveřejnit informace o zdravotním stavu prezidenta, protože prezident k tomu
nedal souhlas. Poskytl prezident zaměstnancům kanceláře ve dnech od 8. do 18. října
výslovné vyjádření, že si nepřeje, aby veřejnost znala podrobnosti jeho zdravotního stavu?
Mělo ústní, nebo písemnou formu?
7) Kterým zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky dal prezident výslovný souhlas,
aby byli nemocnicí informování o jeho zdravotním stavu? Měl ústní, nebo písemnou
formu?
8) Platila kancelář prezidenta republiky prezidentovu stravu v Ústřední vojenské nemocnici.
Kolik a za jaké jídlo zaplatila? Kolik Kancelář prezidenta republiky uhradila za vinnou
klobásu a buchty, které měl prezident podle vyjádření mluvčího Ovčáčka k jídlu ve dnech
mezi 8. a 18. říjnem?
9) Žádám o poskytnutí monitoringu tisku, který byl ve dnech mezi 8. a 18. říjnem poskytnut
prezidentovi Kanceláří prezidenta republiky či jeho tiskovým mluvčím.
KPR k tomu sděluje:
K bodu 1 žádosti o informace
Jiné informace, než které poskytl ředitel Ústřední vojenské nemocnice předsedovi Senátu a
ten je pak zveřejnil, KPR nemá.

K bodu 2 žádosti o informace
9.10.2021 – podepsání jmenování předsedy Krajského soudu v Brně
14.10.2021 - podepsání rozhodnutí o svolání zasedání PSP.
K bodu 3 žádosti o informace
Časové údaje návštěv KPR nevede. Návštěvy vykonali vedoucí KPR, ředitel Sekretariátu
prezidenta republiky a ředitel Odboru protokolu KPR.
K bodu 4 žádosti o informace
Fotografie se nepořizovaly, ale bylo pořízeno video, které je přístupné na internetové stránce
KPR.
K bodu 5 žádosti o informace
Žádné.
K bodu 6 žádosti o informace
Při přijetí do nemocnice vyplňuje pacient zápis, v němž na základě § 33 zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotnických službách, určuje osoby, které mohou být zdravotnickým zařízením
informovány o jeho zdravotním stavu. Tento zápis, pokud v daném případě vůbec existuje, je
součástí zdravotnické dokumentace, k níž KPR nemá přístup, ale lze předpokládat, že právo
zdravotnického zařízení informovat o zdravotním stavu pacienta veřejnost v něm zahrnuto
není. Z jiného pohledu zdravotní stav pacienta je ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zvláštní kategorií osobních údajů, jejichž
zpracování je zakázáno, s výjimkami zde vymezenými; k těmto výjimkám patří výslovný
souhlas subjektů se zpracováním těchto údajů; KPR v daném případě takový souhlas nemá.
K bodu 7 žádosti o informace
Žádnému ze zaměstnanců KPR.
K bodu 8 žádosti o informace
Neplatila.
K bodu 9 žádosti o informace
Monitor tisku je denní přehled událostí ze světa a z domova, které uveřejnily televize ve
svých zpravodajstvích a které uveřejnil denní tisk. Na základě smluvních podmínek nemůže
KPR poskytovat monitor třetím stranám.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

